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Pada hari ini Senin , Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas, Yang 

bertandatangan clibawah 

1. Ahmad, S.Ag., M.Pd, 
Rektor Universitas Islam Madura dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Universitas Islam Madura yang berkedudukan di 11. PP. 

Miftahul Ulum Bettet Pamekasan, selanjutnya dalam naslcah kerjasama ini disebut 

PIHAK PERTAMA. 

2. Hj. Alwiyah, SE.MM, Rektor Universitas Wiraraja Sumenep, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Universitas Wilaraja Suisienep, Selanjutnya dalam 

naskah kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA. 

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama 

yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Tujuan Kerjasama 

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil 

dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Kerjasama 

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tujuan pokok kedua 

belah pihak, Maka kerjasama ini meliputi Bidang-bidang: 

1.
Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan kegiatan-kegiatan 
penelitian, pengembangan ilmu dan pengabdiaan kepada masyarakat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2. Hasil-hasil dari penelitian digunakan bersama-sama untuk dapat dipublikasikan. 



Rektor 

Pasal 3 

Ketentuan Pelaksana 

Sesuai dengan ketentuan kerjasama sebagairnana tujuan dimaksud dalam pasal 1, Maka 

pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak 

Pasal 4 

Penutup 

1.
Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan di atur 

dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak. 

2.
Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh kedua 
belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu Dua Tahun 
dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak. 

Pihak Kedua; 
Pihak Pertama; 
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